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1a Reunião de Planejamento e 
Acompanhamento

do Censo 2020



O IBGE através da 
Reunião de Planejamento 
e Acompanhamento 
convida representantes da 
sociedade local para 
prestarem sua 
colaboração em todas as 
etapas do censo.

Com isto, o IBGE atende aos princípios da transparência, do 
engajamento e da cidadania, aproximando-se da sociedade, dando 
maior nitidez às suas atividades e ampliando a possibilidade de 
apoio das comunidade locais aos censos e às pesquisas que realiza, 
no dia a dia, nos municípios.

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DO CENSO



OBJETIVOS

Informar autoridades e representantes da sociedade sobre o Censo 
Demográfico 2020;

Reforçar a importância do Censo Demográfico 2020 para o 
planejamento público e privado;

Informar que os dados do Censo Demográfico 2020 servirão como 
base para o Fundo de Participação dos Municípios – FPM;

Informar sobre como e quando será feito o trabalho em campo, e 
reconhecer a equipe do IBGE;

Acompanhar as etapas do censo, com vistas a garantir a total 
cobertura do território e a qualidade dos dados coletados;

Ajudar o IBGE na divulgação dos processos seletivos, bem como a 
obter postos de coleta e locais de treinamento; e

Ajudar na divulgação do Censo para a sociedade.



CENSO DEMOGRÁFICO 2020

O Censo Demográfico 
constitui um retrato 
extenso e profundo da 
população brasileira e das 
suas características 
socioeconômicas, seu 
resultado servirá de base 
para o planejamento 
público e privado da 
próxima década.

Fazer um censo demográfico em um país como o Brasil é uma 
operação complexa: significa percorrer cerca de 8 milhões de km², 
visitar 5.570 municípios e aproximadamente 71 milhões de 
domicílios. É um momento único para reunir informações 
sociodemográficas na esfera municipal.



CENSO DEMOGRÁFICO 2020

Duração: de agosto/20 a outubro/20 (3 
meses de coleta);

Período de referência: noite de 31 de 
julho para 1º de agosto de 2020;

No de domicílios a serem visitados: 
10.895 (previsão)

O município contará com: 1 posto de 
coleta

Equipe:
Recenseadores: 31
CCS: 1
Supervisores (ACM e ACS): 5



TECNOLOGIA DA COLETA

Para coleta de dados do Censo 
Demográfico 2020 o IBGE utilizará 
Dispositivos Móveis de Coleta – 
DMCs, que permitirão ao 
recenseador uma melhor 
identificação de sua área de 
trabalho, com a visualização de 
imagens de satélite no aparelho.



SIGILO DAS INFORMAÇÕES

O sigilo das informações estatísticas 
deverá ser resguardado por todos os 
participantes da reunião, conforme 
estabelece a legislação pertinente: Lei nº 
5.534/68, Lei nº 5.878/73 e o Decreto nº 
73.177/73.

O IBGE não fornece informações 
individualizadas.

Não compete aos participantes das Reuniões de Planejamento e 
Acompanhamento:

interferir nas orientações técnicas e conceituais definidas pelo IBGE;
acompanhar os recenseadores nas entrevistas;
consultar questionários preenchidos;
fornecer a terceiros relatórios de acompanhamento; e
fornecer a terceiros material distribuído nas reuniões.



BASE 
TERRITORIAL



BASE TERRITORIAL - OBJETIVOS

Para a adequada execução de um 
Censo Demográfico, é necessário 
realizar a completa cobertura do 
território e garantir que todos os 
domicílios do país sejam visitados e 
associados a sua correta localização. 
Para tanto são empregadas, pelo 
IBGE, duas ferramentas: a Base 
Territorial e o Cadastro de 
Endereços.

A Base Territorial, por meio de 
mapas e cadastros, permite 
determinar a localização dos 
domicílios em relação às estruturas 
territoriais e aos setores 
censitários.



BASE TERRITORIAL – MME
MAPA MUNICIPAL ESTATÍSTICO

Os Mapas Municipais Estatísticos representam cada município brasileiro 
conforme as estruturas territoriais e o conjunto de setores censitários urbanos e 
rurais ELEMENTOS DA LEGENDA

Limites 
municipais em 
linhas amarelas, 
limites distritais 
em verde

Linhas magentas 
e vermelhas: 
estradas;

Linhas azuis: rios;

Pontos: 
localidades



BASE TERRITORIAL – 
ESTRUTURAS TERRITORIAIS

Setor Censitário é uma unidade territorial de coleta e divulgação de dados 
estatísticos do IBGE. Cada setor censitário corresponde a uma porção em 
que o território nacional é fragmentado, considerando as estruturas territoriais, 
para permitir o levantamento das informações estatísticas dentro do prazo 
determinado para a coleta.

As linhas em branco indicam 
os limites do setor censitário, 
isto é, a área em que um 
recenseador realizará o seu 
trabalho. Com essa divisão de 
áreas de coleta, o IBGE 
garante que nenhum domicílio 
deixará de ser entrevistado.



BASE TERRITORIAL – 
CONCEITOS E MME

O IBGE mantém contato permanente com o poder público municipal. Nos 
anos de 2018 e 2019 solicitou-se o envio de legislação territorial do município, 
a saber: divisões intraurbanas, bairros, distritos, planos diretores, zonas 
urbanas e rurais, etc. O IBGE usa essas legislações como insumo para o 
planejamento da malha de setores censitários, resguardando o seu caráter 
operacional.  

Por consequência, o IBGE não é responsável pelos limites legais dos 
municípios (atribuição dos Estados), distritos, bairros, zonas urbanas e rurais 
(atribuição municipal) e as demandas quanto a esses temas devem ser 
encaminhadas aos responsáveis.

A classificação de áreas urbanas e rurais praticadas pelo IBGE não tem valor 
legal. Ela se baseia em análises geográficas e tem caráter operacional e 
finalidade de contabilização estatística.



BASE TERRITORIAL – QUESTÕES 
PARA OBSERVAÇÃO

Em relação à Base Territorial, espera-se da Reunião de Planejamento e 
Acompanhamento:
●Apreciação do mapa municipal estatístico;
●Indicações de omissões e inconsistências na lista de estruturas territoriais do 
município;
●Avaliação da observância dos limites distritais;
●Avaliação de problemas quanto à grafia dos nomes de Municípios, Distritos e demais 
localidades, bem como à toponímia de referência, especialmente estradas, rios etc.;
●Indicação dos aglomerados subnormais: favelas, ocupações, assentamentos 
precários, cortiços, cabeças de porco e similar, que necessitarão de trabalho 
diferenciado durante a coleta;
●Indicação de existência de agrupamentos, aldeias ou localidades indígenas, 
agrupamentos ou comunidades quilombolas e outras localidades relacionadas a 
povos e comunidades tradicionais, que não estejam apontadas na lista de estruturas 
territoriais do município;
●Identificação de novos loteamentos, bairros, conjuntos habitacionais, e outros 
assentamentos necessários para a atualização da malha urbana;
●Definição do apoio logístico para operação de campo.



PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO - PSS



PSS - ETAPAS

Os Processos Seletivos 
Simplificados serão realizados 
nas seguintes etapas:

Coordenador Censitário de 
Subárea – CCS (set/19) 
Escolaridade requerida: Nível 
Superior

Agente Censitário Municipal - 
ACM e Agente Censitário 
Supervisor – ACS (fev/20) – 
Escolaridade requerida: Nível 
Médio

Recenseador – REC (mar/20) - 
Escolaridade requerida: Nível 
Fundamental



PSS – APOIO À DIVULGAÇÃO

As entidades participantes da 
reunião podem prestar apoio 
ao IBGE na divulgação dos 
processos seletivos com: 
concessão de espaço em 
mídias locais, distribuição de 
material de divulgação em 
locais estratégicos, apoio de 
líderes locais, carros de som 
etc.

A divulgação dos PSSs nos municípios é primordial para a adesão 
da população aos processos, garantindo ao IBGE uma melhor 
seleção das equipes, e por consequência, uma maior qualidade 
da operação censitária como um todo.



IBGE EDUCA



IBGE EDUCA

 Objetivo principal: divulgar o Censo 2020 nas escolas, 
sensibilizando a população para receber bem o recenseador e 
responder a pesquisa.

 Alunos: distribuição de materiais impressos para as escolas, com 
conteúdo definido por segmento.

 Professores: folder explicativo sobre o Censo 2020, propostas 
pedagógicas para serem executadas em sala de aula e e-book com 
mais atividades disponibilizado no Site IBGEeduca/professores.

 Diretores: carta explicativa e orientações sobre distribuição do 
material.

 Iniciativa será testada no Censo Experimental em Poços de 
Caldas (MG).



APOIO LOGÍSTICO À 
OPERAÇÃO



POSTO DE COLETA

O Posto de Coleta é um 
local temporário de trabalho 
do IBGE, que dá apoio aos 
supervisores e recenseadores 
durante o Censo. O 
responsável pelo posto é um 
Agente Censitário Municipal - 
ACM.

Nele serão repassadas 
orientações técnicas para as 
equipes de campo, feitos os 
controles administrativos e 
realizadas as transmissões de 
dados da coleta.



POSTO DE COLETA

Para instalação dos 
Postos de Coleta o 
IBGE necessita da 
colaboração da 
Prefeitura e demais 
instituições 
participantes da 
reunião que possam 
fornecer apoio.

As principais formas de apoio são:

Cessão de espaço Acesso à internet banda larga

Mobiliário Segurança



MUITO OBRIGADO!

  Favor assinar a Lista 
de Presença

Pedro Spoladore Ferreira dos Reis

Telefone/Whatsapp: (66) 9 9675-7500 

e-mail: pedro.reis@ibge.gov.br

Fernando Sampaio

Telefone/Whatsapp: (66) 9 9989-3493 

e-mail: fernando.sampaio@ibge.gov.br
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